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در  اسماعیلی  سجاد  دکتر 
گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
در  سرم  و  آنتی بیوتیک  تامین 
باید توجه کرد که  کشور، گفت: 
حدود   ،۱۴۰۱ سال  آذر  پایان  تا 
۱۱ میلیون شربت آزیترومایسین، 
۹ میلیون شربت آموکسی سیلین و 
۱۰ میلیون شربت کواموکسی کالو 
تامین کردیم. در حالی که شربتی 
مانند کواموکسی کالو در کل سال 
توزیع  عدد  میلیون  دو   ،۱۴۰۰
اما در ۹ ماهه ۱۴۰۱  شده است، 
شربت  این  از  میلیون   ۱۰ حدود 
که  است  شده  توزیع  و  تامین 
نسبت به ۱۲ ماهه ۱۴۰۰، بالغ بر 

پنج برابر بیشتر بوده است.
پایان  تا  همچنین  افزود:  وی 
میلیون   ۹ حدود  امسال  ماه  آذر 
تامین  سفکسیم  شربت  هم  عدد 
در  رقم  این  که  شده  توزیع  و 
کل ۱۲ ماهه ۱۴۰۰، سه میلیون و 

۵۰۰ هزار عدد بوده است.
این  داد:  ادامه  اسماعیلی 
توزیع  و  تامین  در  افزایش ها 
که  می دهد  نشان  آنتی بیوتیک ها، 
سرعت تامین و توزیع محصوالت 
که  دارویی  فراورده های  و 
برای  و  سال  سرد  فصول  برای 
بیماری هایی چون سرماخوردگی، 
... و  آنفلوآنزا، کرونا و  بعضا در 
در موارد سرپایی تجویز می شود، 
افزایش پیدا کرده است. در عین 
همچنان  تامین  سرعت  این  حال 
از  هم  که  است  افزایش  به  رو 
مسیر تولید داخلی انجام می شود 
به  تولیدکننده  شرکت های  که 
صورت سه شیفت در حال تولید 
واردات  مسیر  از  هم  و   هستند 
اینکه  به  باتوجه  می شوند.  تامین 
پیش  در  را  کرونا  هشتم  موج 
همچنان  واردات  مسیر  داریم، 
واردات  مجوزهای  و  است  باز 
هم  و  آنتی بیوتیک ها  برای  هم 
برای سرم صادر می شود. بر این 

کرونا  موج  زمان  در  اگر  اساس 
این داروها تجویز شوند، مشکلی 

برای مردم ایجاد نمی شود.
طبق  اینکه  بیان  با  وی 
بازدیدهای میدانی از داروخانه ها، 
خوشبختانه مشکل داروخانه های 
تأمین  بابت  شهری  و  خصوصی 
این داروها رفع شده است، گفت: 
اتفاق  همین  هم  سرم  زمینه  در 
 ۱۲۵ حدود  طوریکه  به  داد.  رخ 

آذر  پایان  تا  سرم  واحد  میلیون 
این رقم  که  توزیع کردیم   ۱۴۰۱
 ۱۱۵ حدود   ،۱۴۰۰ سال  کل  در 
اساس  این  بر  بود.  عدد  میلیون 
میزان   ،۱۴۰۱ اول  ماهه   ۹ در 
تامین سرم بیش از ۱۲ ماهه سال 
افزایش  دلیل  به  که  بوده  گذشته 
اخیر  ماهه  سه  در  تامین  سرعت 
روند  این  همچنان  و  است  بوده 

افزایشی ادامه دارد.
اسماعیلی با بیان اینکه واردات 
نیاز  اساس  بر  همچنان  سرم 
کشور و پیش بینی هایی که درباره 
دارد،  ادامه  می شود،  انجام  کرونا 
گفت: بر این اساس کار واردات 
ذخایر  تا  می دهیم  ادامه  را  سرم 

و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
همچنین  و  ما   بیمارستان های 
و  خصوصی  بیمارستان های 
تا  یابد  افزایش  سرپایی  مراکز 
بتوانیم مانند موج های قبلی بدون 
داروهای  تامین  مشکلی  کمترین 

مورد نیاز را داشته باشیم.
توزیع  نحوه  درباره  وی 
در  سرم  و  آنتی بیوتیک ها 
این  از  پیش  گفت:  داروخانه ها، 

سرم  و  آنتی بیوتیک ها  توزیع 
آن  تجویز  تا  کردیم  هدفمند  را 
داروها  این  زیرا  شود.  کنترل 
موارد  و  بیمارستان ها  در  عمدتا 
اما  می شوند،  تجویز  بستری 
در  داروها  این  تجویز  متاسفانه 
به  بود.  بی رویه  سرپایی  موارد 
ماه گذشته  دلیل طی چند  همین 
بیمارستان ها  در  را  توزیع  عمدتا 
متمرکز  دولتی  داروخانه های  و 
اما اکنون این محدودیت  کردیم، 
در  سرم  و  شده  کم  بسیار 
هم  خصوصی  داروخانه های 

توزیع می شود.
بنابراین  اینکه  بیان  با  وی 
ان شاءاهلل در موج هشتم کرونا در 

زمینه تأمین سرم و آنتی بیوتیک ها 
مشکلی نداریم، گفت: باتوجه به 
انجام  که  توزیعی  و  تامین  روند 
این  تامین  در  ان شاءاهلل  می شود، 

داروها مشکلی نخواهیم داشت.
اسماعیلی درباره وضعیت تامین 
نیز  کرونا  اختصاصی  داروهای 
اختصاصی  داروهای  برای  گفت: 
کرونا هم برنامه ریزی الزم انجام 
وجود  دپوهایی  قبل  از  و  شده 
ادامه  در  نداریم.  مشکلی  و  دارد 
کشور  صالح دید  حسب  بر  هم 
بابت  آینده،  احتمالی  نیازهای  و 
تصمیم گیری   داروها  این  تأمین 
زمینه  در  اکنون مشکلی  می شود. 
داروهای اختصاصی کرونا نداریم. 
برای همه این موارد برنامه ریزی 
حال  در  الزم  پیش بینی های  و 
غذا  سازمان  رئیس  است.  انجام 
تمام  به  پیش،  روز  چند  دارو  و 
اعالم  تولیدکننده  شرکت های 
کردند که میزان تولیدشان را بیش 
از این افزایش دهند و اگر سقف 
بوده  حد  همین  در  تولیدات شان 
و امکان افزایش ندارند، حتما به 
سازمان اعالم کنند تا برنامه ریزی 
واردات انجام شود. این تعامل با 

شرکت ها در حال انجام است.
وضعیت  درباره  اسماعیلی 
گفت:  نیز  کرونا  واکسن  ذخایر  
هیچ  کرونا  واکسن  حوزه  در 
واکسن های  نداریم.  مشکلی 
خوبی  به  داخل  تولید  کرونای 
را  امتحان شان  گذشته  سال  در 
کنار  در  توانستند  و  دادند  پس 
از  را  مردم  وارداتی  واکسن های 
به کرونا و بستری  ابتالی شدید 
هم  اکنون  کنند.  محافظت  شدن 
کافی  میزان  به  کرونا  واکسن 
بهداشتی  مراکز  انبارهای  در 
می توانند  مردم  و  است  موجود 
و  کرده  مراجعه  دغدغه  بدون 
هم  را  واکسن  یادآور  نوبت های 

دریافت کنند.

دین اوخو آت! یایین گیزلت!!

حمید آرش ازاد

باور كنيد...!
باور کنـیـد، روزي، مـرغـي در ایـن جهان بود
داراِي سیـنــه و سـر، هـم بـال و پـا و ران بود
این مرغـه شوهـري داشت، اسمش، آقا خروسه
هر صـبحـدم اذان گـو، هـر شام، نغمه خوان بود
یـادش بـه خـیـر آن روز، کـاین مرِغ پر طالیي
بـا عـاشقي چـو بـنـده، یـک ذّره مـهـربان بود
جـایـش مـیـاِن بُـشقـاب، بـر قـّلـه اي بـرنجین
یـا زیـر الیـه اي از تــه چـیـن پـلـو نـهـان بود
آري، در آن زمـانـه، مـرغ و خـروس و جـوجه
هـر چـنـد گـاه یـک بـار، ساالرِ سفـره مان بود
تـا ایـن کـه گـفـتـگـو از سهـمـیه بندي اش شد
زان دم درازِي صــف، تــا مـرزِ بـي کــران بود
آن روزهــا خـریـــِد یـک مــرِغ آب لـمـبــو
کـار ستـرگ و سختـي، چون فتِح هفتخوان بود
یـک روز صحـبـتـي از سوبـسیِد نقدي اش شد
افسوس، طبِق معمول، این وعده هم چاخان بود
از سفـره ي فـقـیـران، ایـنـک دگـر نـهان است
مـرغـي که روزگـاري بـر سفـره هـا عـیـان بود
یـک روز نـیـز مــردم، گـویـنـد: قّصـه ي مرغ
افـسانـه بـود و افـسـون، دستـان و داستان بود!

عکس

تاریخ گردی

ادامه از همین صفحه )مفهوم مستضعفین(
...گفتمان سیاسی شد که قطب مخالف مستصعفین 
است: واژه »طاغوت« که در سوره »نسا« آمده و به 
کسانی اشاره دارد که بت پرستی پیشه کرده و علیه 
و  گناهکاران  تمام  به  تلویحا  اما  کرده اند  قیام  خدا 

اهل جهنم اشاره دارد.
اما گروهی که از هیچکدام از این دو گروه نبودند، 
که  شد  استفاده  »مستکبرین«  واژه  آن ها  برای  چه؟ 
ظلم  که  کسانی  عنوان  به  آن ها  به  »بقره«  در سوره 
ترتیب  به این  یاد شده است.  را می پذیرند  طاغوت 
طنینی  با  قرآن  از  برگرفته  واژه  سه  پنجاه  دهه  در 
انقالبی شدند و جای مفاهیم  سیاسی وارد گفتمان 

چپ گرایانه را گرفتند.
به  خود  سخنرانی های  اغلب  در  خمینی  امام 
حزب  را  خود  حزب  و  می کرد  اشاره  مستضعفین 
طرفداران  میان  در  ایشان  می نامید.  مستضعفین 
»امام  و  مستضعفین«  »امید  چون  عباراتی  با  خود 
اشاره  برای  مقابل  در  می شد.  خطاب  مستضعفین« 
به خاندان سلطنت و دربار محمدرضاشاه از عنوان 
طاغوت استفاده می شد و به این ترتیب انقالب برای 
بسیاری نبرد میان مستضعفین و طواغیت بود و این 
دو مفهوم متافیزیکی در دو چهره متضاد، یعنی شاه 

و امام نمود می یافتند.
در  طواغیت«،  برابر  در  »مستضعفین  نمادسازی 
افتاده  موثر  بسیار  پهلوی  پایانی حکومت  سال های 
بود. تمام این نمادسازی ها باعث می شدند که مردم 
دریغ  فداکاری  هیچگونه  از  انقالب  پیروزی  برای 
نکنند. اهمیت »مستضعفین« در انقالب ۵۷ به قدری 
بود که آیت اهلل خمینی پس از بازگشت به ایران و در 
بهشت زهرا از آن استفاده کرد و گفت اموال کشور 

متعلق به آنهاست.
بنیاد  انقالب دستور داد  از  همچنین یک ماه پس 
مستضعفین برای تجمیع اموال و دارایی های مصادره 
شده از حکومت پهلوی و تخصیص این دارایی ها 
از  یکی  اکنون  ایران  اما  تاسیس شود.  نیازمندان  به 
اختالف  لحاظ  به  جهان  کشور های  نابرابر ترین 
طبقاتی است و هرچقدر از سال های نخست انقالب 
جلوتر می آییم، اهمیت مستضعفین -که زمانی ادعا 
می شد صاحبان اصلی انقالب هستند- کمتر می شود.

رمان  در  داستایوفسکی  سوری:  نرگس 
از  بفردی  منحصر  شکل  مکافات”  و  “جنایت 
جنایت را ترسیم می کند که بر بنیان فهم فلسفی 
خاصی صورت می گیرد. داستایوفسکی در این 
فلسفه  با  عیاری  تمام  جدال  خود  فکری  طرح 
هگل را آغاز می کند زیرا اگر مبنای فلسفی رمان 
که  می شود  مشاهده  گردد،  تحلیل  درستی  به 
کارکتر اصلی آن یعنی “راسکلنیکوف” بر اساس 
به  دست  که  است  هگل  فلسفه  از  جان مایه ای 

جنایت و قتل می زند.
فقیری  دانشجوی  راسکلنیکوف  رمان،  طبق 
حقوق  رشته  در  سن پترزبورگ  در  که  است 
مشغول به تحصیل بوده اما به دلیل فقر آن را رها 
پیرزنی  مستأجر  آنجا  در  راسکلنیکوف  می کند. 
پیرزنی  او  به زعم  که  ایوانونا است  آلینا  نام  به 
تصمیم  او  است.  بدجنس  و  رباخوار  موذی، 
می گیرد که آن پیرزن را به قتل برساند و پول و 
سرمایٔه او را بدزد و در نهایت چنین می کند و 
آلینا و الیزابت خواهرش را که تصادفًا در منزل 

او حاضر است به قتل می رساند.
در وهله اول با توصیف هایی که داستایوفسکی 
دست  به  راسکلنیکوف  تنگدستی  و  فقر  از 
می دهد، چنین به نظر می آید که او این جنایت 
را به دلیل فقر و برای رفع مایحتاج خود انجام 
داده است. اما در ادامه داستایوفسکی این چهره 
را پس می زند و چهرهٔ دیگری از راسکلنیکوف 
جنایت  آن  معنای  بتواند  تا  می کند  ترسیم  را 
که  می شود  مشخص  دهد.  شرح  را  استثنایی 
اومانیستی  گرایشات  قضا  از  راسکلنیکوف 
او  است.  سوسیالیست  یک  و  دارد  پررنگی 
نام  به  شخصی  خانواده  با  تصادفی  صورت  به 
مارماالدوف آشنا می شود که بسیار فقیر هستند 
معاش  امرار  برای  که دخترش سونیا  نحوی  به 

مجبور به روسپیگری شده است.
و  می شود  کشته  مارماالدوف  حادثه ای  در 
برای  مادرش  که  را  پولی  تمام  راسکلنیکوف 
می بخشد  مارماالدوف  خانواده  به  فرستاده  او 
جنازه  تشییع  مراسم  خود  پدر  برای  بتوانند  تا 
همه  او  که  است  حالی  در  این  و  کنند  برگزار 
کرده  پنهان  دزدیده  ایوانونا  آلینا  از  که  را  پولی 
و اصاًل تا انتهای ماجرا از آن استفاده نمی کند. 
برابر  در  منظره  این  ترسیم  با  داستایوفسکی 
آنان  به  می خواهد  خود  مخاطبان  چشمان 
و  فقر  دلیل  به  رمان  اصلی  کارکتر  که  بفهماند 
برای منافع شخصی خود دست به این جنایت 
نزده است زیرا او در مواجهه با مردمی که فقیر 
سرمایهٔ  همه  از  می تواند  راحت  خیلی  هستند 
خود چشم پوشی کند و آن را ببخشد. دلیل این 
جنایت در پرده می ماند تا آنجا که بازپرسی که 
به  می کند  بررسی  را  ایوانونا  آلینا  قتل  پرونده 

راسکلنیکوف مشکوک می شود اما چرا؟
قباًل  که  را  راسکلنیکوف  از  مقاله ای  بازپرس 
ًدر مورد “جنایت” نوشته خوانده و بنابر قراینی 
قتل  به  را  آلینا  او  احتماالً  که  داده  تشخیص 
و  بازپرس  بین  که  گفتگویی  در  است.  رسانده 
دلیل  داستایوفسکی  می گیرد  در  راسکلنیکوف 
می دهد.  شرح  مخاطبان  برای  را  جنایت  این 
راسکلنیکوف در آن مقاله انسان ها را به دو دسته 
که  عادی  انسان های  نخست  می کند:  تقسیم 
می بایست مطیع باشند و حق تجاوز از قانون را 
ندارند و اینان همواره اربابان زمان حال هستند 
بشر”  “مافوق  را  آن  او  که  انسان های  دوم  و 
برای  که  مجازند  اینان  و  می نامد  غیرعادی  یا 
تحقق اهداف واالی خود از قانون عدول کنند 
و موانعی که بر سر راه شان وجود دارد بردارند 
و در نتیجه جنایت و خونریزی برای آنان مجاز 

است و اینان اربابان زمان آینده هستند.
او ناپلئون، سولن و محمد را که از آن تحت 

عنوان “پیامبر شمشیر” یاد می کند از جمله این 
افراد استثنایی می داند و تصریح می کند: »بیشتر 
اصول  گذار  بنیان  و  نیکوکار  اشخاص  این 
خونریز… بی نهایت  بودند  مردمانی  انسانیت 
متفاوت  بسیار  البته  افراد  این  جنایت  و  تجاوز 
که  آنند  خواستار  اینان  موارد  بیشتر  در  است. 
اگر  اما  کنند.  آینده خراب  نام  به  را  زمان حال 
الزم باشد که یکی از اینها به خاطر فکر و عقیده 

خود حتی از روی جنازه یا خونی بگذرد به نظر 
من او باطنًا و از روی وجدان می تواند به خود 

اجازه دهد که از روی خون بگذرد.«
کارکتر  شد  اشاره  پیشتر  که  همانطور 
از  فهمی  مبنای  بر  ِداستایوفسکی  راسکلنیکوف 
اما  می کند  توجیه  را  جنایت خود  هگل  فلسفه 
به چه معنا؟ دوگانه مردم عادی و مردان بزرگ 
تاریخ که راسکلنیکوف در مقاله اش بدان تأکید 
دارد در واقع دوگانه ای هگلی است. هگل بر این 
باور است که تنها مردان بزرگ تاریخ از غایت 
روح مطلق آگاهند و می توانند آن را محقق کنند 
و در راستای تحقق این غایت ممکن است جان 

بسیاری از انسان را نیز پایمال نمایند. 
این  زمره  از  را  اسکندر  و  قیصر  ناپلئون،  او 
غایت  بین  هماهنگی  نوعی  که  می داند  افراد 
هگل  دارد.  وجود  کلی  غایت  و  آنان  جزئی 
کسانی را که اعمال این مردان بزرگ تاریخ را 
نادرست و غیراخالقی می خوانند روان شناسانی 
فضل فروش می داند که با ساده لوحی نتایج کار 
مردان بزرگ را با غایت آنان و کارهایشان را با 
وسایل رسیدن به آن غایات یکی می شمارند و 
در نتیجه حکم به نادرستی آن می کنند. اینجاست 
که هگل در دفاع از مردان بزرگ تاریخ می گوید: 
به  و  است  گذران  و  پایان پذیر  چیزی  »جزئی 
برود. سودهای جزئی  میان  از  باید  دلیل  همین 
با یکدیگر می ستیزند و در جریان ستیزه برخی 
از آنان نابود می شوند اما از دل همین ستیزه و 

نابودی است که گوهر کلی سربرمی زند.« 
که  می دهد  نشان  داستایوفسکی  بنابراین 
خود  که  است  سوسیالیست  یک  راسکلنیکوف 
را انسانی مافوق بشر تلقی می کند و آن جنایت 
بشریت”  نجات  و  همگانی  “سعادت  برای  را 
در  که  است  مسئله ای  این  است.  مرتکب شده 
همان  یعنی  سونیا  نزد  در  راسکلنیکوف  نهایت 
دختر روسپی بدان اعتراف می کند و خطاب به او 
می گوید: من به این جنایت دست زدم زیرا خود 
کارکتر سونیا  اما  ناپلئون روسیه می پنداشتم.  را 
در این رمان نقش محوری دارد. او دختری فقیر 
و روسپی است که با این وجود اعتقادات عمیق 
مذهبی دارد و معتقد است که خداوند رنج هایی 
سرانجام  شده  حمل  او  بر  زندگی  در  که  را 
راسکلنیکوف و سونیا  جبران می کند. گفتگوی 
در حقیقت...               ادامه در همین صفحه

نجفی:  علیرضا  رویداد۲۴ 
را  ایران  چهره  سفید  انقالب 
باعث  و  کرد  دگرگون  به کلی 
به  کشاورزی  تولید  شیوه  تغییر 
شد.  صنعتی  شبه  تولید  نوعی 
از  بسیاری  ارضی  اصالحات  با 
سوی  به  روستا ها  از  کشاورزان 
گسیل  بزرگ  شهر های  حاشیه 
پرجمعیت  گروه های  این  شدند. 
محل رشد و پناه خود را از دست 
داده بودند و از مناطق مختلف به 
با  تا  بودند  آمده  بزرگ  شهر های 
کار های روزمزدی زندگی خود را 

تامین کنند.

غالبا  تهی دست  اقشار  این 
و  باال  طبقات  زندگی  سبک  از 
خاندان سلطنتی ناراضی بودند و 
زندگی فقیرانه خود را با ریخت 
بلندمرتبه  افسران  پاش های  و 
قیاس  سلطنتی  خاندان  و  ارتش 
می کردند و با ریشه های فرهنگی 
ظالم  را  حکام  خود،  دینی  و 
می دانستند.  مظلوم  را  خود  و 
بود  این  دوران  آن  غالب  تصور 
به  متعلق  رفاه  و  ثروت  تمام  که 
اقشار فرودست در دست خاندان 
و  غذا  صرف  و  است  سلطنتی 
خانواده  و  شاه  تفریح  و  پوشش 

او می شود.
سبک زندگی شاه نیز که کامال 
با  داشت  غربی  شکلی  و  سر 
تضاد  در  ایرانیان  سنتی  باور های 

همسانی  باعث  امر  این  و  بود 
مساله فقر و سبک زندگی غربی 
در نگاه اقشار فرودست شده بود. 
بر  عالوه  آن ها  تصویر  در  شاه 
داشت،  نامشروعی  ثروت  اینکه 

کافر و بیگانه نیز بود.
در واقع اقشار تهیدست هم از 
حیث  از  هم  و  اقتصادی  حیث 
فرهنگی خود را در برابر خاندان 
سلطنت می دیدند. به همین علت 
ایدئولوژی های  انواع  که  بود 
چپگرا در دهه های چهل و پنجاه 
خورشیدی در ایران رواج یافتند. 
این گفتمان ها بر مساله »بهره کشی 

و  کارگران  از  سرمایه دار  طبقات 
و  می کردند  تاکید  فرودستان« 
یا  »بورژوا«  را  بهره کش  طبقات 
صاحبان ابزار تولید و ثروتمندان 
یا  »پرولتر«  را  محروم  طبقات  و 
کارگرانی می نامیدند که کار خود 

را می فروشند.
دهه  دو  این  در  چپ  گفتمان 
همه  از  بیش  سرنوشت ساز 
می کرد:  تاکید  مساله  دو  بر  چیز 
بهره کشی سرمایه داران از طبقات 
توسط  ایران  استعمار  و  کارگر 
کشور های غربی. در گفتمان چپ 
و  استبداد سیاسی  مسائلی، چون 
این  سایه  زیر  فردی  آزادی های 
دو مفهوم قرار می گرفت و جای 
خود را به نوعی غرب ستیزی داده 

بود.

اما ستیز با دین یکی از مضامین 
است  سوسیالیسم  انواع  اصلی 
جامعه  در  سوسیالیسم  طبعا  و 
چندانی  بخت  ایران  مذهبی 
قدرت  تسخیر  و  گسترش  برای 
بسیار  تناقض  این  البته  نداشت. 
یرواند  چنانکه  بود؛  هم  مهم 
بین  »ایران  کتاب  در  آبراهامیان 
دو انقالب« به این سوال محوری 
با  کشوری  در  که  بود  پرداخته 
چند  و  هزار  مذهبی  ساختاری 
صد ساله که دین رسمی آن هم 
حزب  یک  چگونه  است،  اسالم 
ضد مذهب ]حزب توده[ در آن 
دوره زمانی توانست به بزرگترین 
و تشکیالتی ترین حزب در ایران 

تبدیل شود.
فارغ از این پرسش مهم، شرایط 
موجود در ایران، فضا را را برای 
سوسیالیسم  و  اسالم  ترکیب 
بیش  که  ترکیبی  بود؛  کرده  آماده 
نام دکتر علی شریعتی  با  از همه 
گزارش  به  است.  خورده  گره 
سلسله  در  شریعتی  رویداد۲۴ 
قرائتی  خود  سخنرانی های 
کرد  ارائه  تشیع  از  سوسیالیستی 
تاریخ  مقدس  شخصیت های  و 
انقالبی  مبارزان  مانند  را  اسالم 

قرن بیستم جلوه داد.
شریعتی برای نخستین بار واژه 
به جای  را  »مستضعفین«  قرآنی 
واژه »پرولتاریا« قرار داد و تالش 
کرد این تکیه کالم چپی را از دور 
خارج کند. وی در این کار تحت 
ضد  مبارز  فانون  فرانتس  تاثیر 

استعمار اهل فرانسه بود.
خود  کتاب  نام  فانون  فرانتس 
را »دوزخیان روی زمین« گذاشته 
بود که اشاره به نخستین سطر از 
داشت:  اول«  »انترناسیونال  سرود 
زمین«  شدگان  لعنت  »برخیزید 
را  کتاب  این  شریعتی  داشت. 
خود  و  کرد  ترجمه  فارسی  به 
واژه  از  سخنرانی هایش  در 
طبقات  برای  مستضعفین  قرآنی 
باری  که  کرد  استفاده  محروم 

سوسیالیستی-مذهبی داشت.
این واژه در آیات پنجم و ششم 
بر  ما  »اراده  آمده  قصص  سوره 
این قرار گرفته  که به مستضعفین 
نعمت بخشیم و آن ها را پیشوایان 
و وارثین روی زمین قرار دهیم.« 
تفاسیر  اساس  بر  آیه  این  تفسیر 

»در  است:  قرار  این  از  رسمی 
آیات قبل از این آیه، از استکبار 
داده  خبر  فرعون  ستم  و  ظلم  و 
می شود. او برای تثبیت حکومت 
کرد  متفرق  را  مصر  مردم  خود، 
تقسیم  گروه  دو  به  را  آن ها  و 
کرد. وی تمام امکانات رفاهی و 
اختیار  در  را  حساس  پست های 
گروه مدنظر خود قرار داد و گروه 
اسرائیل  بنی  مهاجران  که  دیگر 
بودند، فقیر و محروم بودند و به 

اعمال شاقه اشتغال داشتند.«
قرآن در یک جمع بندی، فرعون 
قرآن  می کند.  خطاب  »مفسد«  را 
فرعون  حکومت  ترسیم  از  بعد 
حکومت  آیه  مخاطب،  برای 
سپس  و  می آورد  را  مستضعفین 
به داستان موسی و مقابله وی با 
فرعون و درنهایت »پیروزی حق 

بر باطل« می پردازد.
بنابر گزارش عباس امانت مورخ 
برجسته ایرانی، »واژه مستضعفین 
پنجاه وارد قاموس  اوایل دهه  از 
آیت اهلل خمینی شد و پس از آن 
این  استفاده شد.  آن  از  به کرات 
طبقاتی  دال  نوعی  به  دیگر  واژه 
بدل شده بود که درباره تهیدستان 
و  حلبی آباد ها  ساکنان  شهری، 

حاشیه نشینان به کار می رفت.«
این واژه وصف حال روستاییان 
دلیل  به  که  بود  بیچارگانی  و 
شاه  پرمصرف  زندگی  سبک 
شد  بی چیز  کلی  به  درباریان  و 
شامل  طبقه ای  یعنی  بودند؛ 
بیکار،  ساختمانی  کارگران 
پادو های  و  کارخانه ها  کارگران 
بازاری های  کوچک،  کارگا ه های 
کم درآمد، حقوق بگیران دون پایه، 
بیکار  و بدنه رو به رشد جوانان 
مردم  از  غیر  اصطالح  این   ... و 
بخش های  شامل  تهیدست، 
ناراضِی  ولی  داراتر،  حدی  تا 
نیز  پایین  به  رو  متوسط  طبقات 
معلمان  »مغازه داران،  می شد: 
و  تکنیسین ها،  دولتی،  مدارس 
کارمندان کم درآمد دولت. آن ها 
به آیت اهلل خمینی همچون پدری 
می نگریستند که برای نجاتشان و 
پناه دادن و التیام دردهایشان آمده 

است.«
در برابر واژه مستضعفین، واژه 

قرآنی دیگری وارد.... 
ادامه در همین صفحه

مفهوم مستضعفين چگونه به ایده اصلی انقالب ایران تبدیل شد؟

وضعيت تامين آنتی بيوتيک، سرم و داروهای كرونا 
برای مقابله با موج هشتم

ادامه از همین صفحه )جنایت و مکافات(
سوسیالیسم-مارکسیسم  ایدئولوژی  بین  ...ستیزی 
سونیا  نهایت  در  که  می کند  ترسیم  را  مسیحیت  و 
خود  قتل  تا  وادارد  را  راسکلنیکوف  می شود  قادر 
کند  اعتراف  بدان  و  بپذیرد  “جنایت”  عنوان  به  را 
و برای پالوده شدن از آن “مکافات” را پذیرا شود. 
راسکلنیکوف تسلیم عشق سونیا می شود و سرانجام 
به نزد بازپرس می رود و به قتل خود اعتراف می کند 
می شود.  سیبری  راهی  مجازات  گذراندن  برای  و 
اینک داستایوفسکی او را که پذیرای مجازات خود 
که  می کند  ترسیم  رستاخیز  نوعی  آستانهٔ  در  شده 

حیات نوینی بدو می بخشد.
داستایوفسکی در این رمان با محکوم کردن کارکتر 
در  او  دانستن  نامجاز  و  راسکلنیکوف  یعنی  اصلی 
ارتکاب بدان قتل، در واقع مردان بزرگ تاریخ هگل 
مجاز  هرگز  انسان  یعنی  این  و  می کند  محکوم  را 
نیست که برای تحقق غایتی کلی و واال، جنایت را 
دستاویز خود قرار دهد و آن را امر وجدانی تلقی 
کند. اما مسئله ای در بحث داستایوفسکی قابل نقد 
به کارکتر محمد در  ارجاع  با  او  اینکه  آن  است و 
واقع رسوالن را نیز در زمره مردان بزرگ تاریخی 
قلمداد کرده که خود را مجاز دانسته اند برای تحقق 
اهداف واال مرتکب جنایت شوند و بنابراین به نظر 
می آید او با محکوم کردن کارکتر راسکلنیکوف در 

حقیقت این رسوالن را نیز محکوم کرده است. 
ادامه دارد

جنایت و مکافات در الهيات

اجتماعی


